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GROTE DROOGTE.
Wat een zomer hebben we (bijna) achter de 
rug. Een hitte van hier tot Tokyo. Alles ver-
dorde waar je bij stond. Mensen met een 
groene tuin maakten anderen zowel jaloers 
om het in stand houden van het groen, als 
kribbig om de verspilling van water in deze 
droge periode. Record na record werd ver-
broken.

Al moet ik wel bekennen dat ik het enigs-
zins van een afstandje heb waargenomen. 
We zijn in deze hete periode naar Toscane 
afgereisd met de caravan achter de auto. 
Best een eind rijden om daar hetzelfde 
weer tegen te komen als thuis. Eigenlijk 
gekkenwerk. En dan is zo’n Italiaans stadje 
als Siena of Poggibonsi natuurlijk totaal 
anders dan Doetinchem of Zutphen. Hoe-
wel…. Als ik in Zutphen loop of in Deventer 
zie ik dezelfde periode, de middeleeuwen, 
in de het straatbeeld terug. Ook hier zie ik 
in de pittoreske plaatsjes de cultuur van 
vroeger en nu met elkaar verweven, net als 
in Italië. En als het dan 37 graden Celsius is 
merk je amper verschil in beleving.

Nee, Italië is leuk, Zuid-Frankrijk voor mijn 
gevoel nog leuker, maar dan moet het in 
Nederland wel onder de 25 graden blijven. 
Als ik vanuit verre oorden naar huis bel, wil 
ik wel graag zélf degene zijn die over de 
grote hitte klaagt, en niet mijn thuisgeble-
ven dochter.

Alarmerende berichten waarschuwen voor 
meer van dit soort zomers. Van mij mag 
het. Ik hoop dat intelligente koppen een 
oplossing bedenken voor het bewaren en 
op peil houden van de waterstand. Maar 
elke zomer lange periode boven de 30 gra-
den? Heerlijk. Laat maar komen.
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Toen ik mijn carrière bij het Marianum be-
gon was het ook zo’n droge zomer ge-
weest. Het mais had het zwaar te verduren 
gehad. Net als afgelopen jaar wel groot 
geworden, maar met weinig kolven en hele 
velden stonden er geel bij. Tussen Groenlo 
en Vragender werd in het gele mais op een 
akker de contouren teruggevonden van de 
Franse Schans van het Beleg van Groll ten 
tijde van de slag om deze plaats in 1625. 
De omgewoelde aarde voor de palen van 
dit kampement zorgden ervoor dat juist 
daar het water beter in de grond werd vast-
gehouden dan in het verdere zand van de 
akker. Van bovenaf spotte de piloot van 
een klein vliegtuigje de contouren van het 
kamp als een groene aftekening in het gele 
mais. Nu is hier niets meer van terug te vin-
den en de boer van het land houdt er de 
ene keer beesten op, dan weer verbouwd 
hij één of ander gewas. Ik heb dit jaar nog 
niet veel gehoord over ontdekkingen als 
deze van de Franse schans.

Ik moet me maar behelpen met de Engelse 
schans. Om mijn vakantie feestelijk af te 
sluiten, ga ik de komende zondag (26-8) 
naar de Engelse schans. Deze is in oude 
staat terug gebracht (nou ja, enigszins) en 
vormt het decor voor het spraakwaterfes-
tival. Een muzikaal programma met veel 
plaatselijk talent, voor mij de ideale afslui-
ter van een geweldige zomervakantie en 
een goed begin van een nieuw schooljaar.

De echte ZOMERafsluiting vindt voor mij 
altijd plaats tijdens de Lichtenvoordse ker-
mis. Een feest waar je ook traditioneel de 
belangrijke vraag gaat stellen; wordt het 
een hete kermis of regent het pijpenstelen 
met de Corso. We gaan het zien en bele-
ven.

Ik wens iedereen een goed schooljaar of 
seizoen toe.

Mark Lankveld

GROTE DROOGTE.

2



Trr..Trr.. 1 nieuw bericht van Stef Hoitink. 
Het is woensdagochtend 7 uur ergens 
in april en ik arriveer net op mijn werk. 
Kan ik vanavond even bij jou koffie ko-
men drinken. Nu kennen Stef en ik elkaar 
al best lang maar een kopje koffie “out 
of the blue” is verdacht. “Den mot wat 
van mien” was dan ook het eerste dan in 
me op kwam. Dat gevoel bleek aardig te 
kloppen. Na pakweg twee slokken kof-
fie stak Stef van wal. Het bleek dat de 
Feestcommissie en Zieuwents belang 
waren benaderd door TV Gelderland of 
Zieuwent interesse had in Zomer in Gel-
derland. Deze liepen hier niet direct voor 
warm en hebben bedankt. Richard Spex-
goor en Wilma Schutten waren echter wel 
enthousiast geworden en hadden reeds 
een klein team gevormd. De eerste ver-
gadering was achter de rug en daarin 
was onder andere mijn naam gevallen als 
teamlid. “Lik ow dat wat” was de vraag 
van Stef en met de belofte dat ik daar-

over na zou denken is Stef huiswaarts 
gekeerd.

Normaal ben ik altijd direct enthousiast 
over dit soort initiatieven. Je hebt im-
mers de kans om Zieuwent goed op de 
kaart te zetten en waarom zou je, als je 
de kans krijgt, die niet nemen? De twij-
fel kwam vooral voort uit verhalen die 
mij ter ore waren gekomen. Vooral dat je 
het geld dat je kunt winnen uit de eigen 
middenstand moet halen, bracht mij aan 
twijfelen. Onze middenstand is al gek op 
“ons” Zieuwent en dragen hun steentje al 
op meerdere fronten bij en dan moet je 
hiervoor ook nog met de pet rond.

Stef verzekerde mij dat dit niet het geval 
was en dat we daar later uitleg over zouden 
krijgen. Met deze belofte in de achterzak 
ben ik ingegaan op het verzoek. Vanaf nu 
was ik lid van team “Zomer in Zieuwent”!
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Tijdens de eerste vergadering bleek dat 
er zich al een aardig team gevormd had. 
Om de grote vergadertafel had zich in-
middels een mooie groep gevormd in 
verschillende leeftijdscategorieën met 
één gemeenschappelijk doel: Zieuwent 
op de kaart zetten! Naarmate de verga-
dering vorderde werd duidelijk dat er nog 
aardig wat geregeld moest worden, maar 
vooral dat er ook nog een hoop zaken on-
duidelijk waren. Wel was duidelijk dat er 
een hoofdteam moest worden gevormd 
met 10 leden waarvan er één teamcap-
tain was. Al snel bleek dat ze me met 
voorbedachte rade gevraagd hadden.

Een aantal weken later ben ik samen met 
Richard onderweg naar het gebouw van 
Omroep Gelderland in Arnhem. We zijn 
met twee mensen per dorp dat mee doet 
uitgenodigd voor een welkomavond. Al-
lereerst krijgen we een rondleiding door 
het indrukwekkende gebouw waarnaar 
we gezamenlijk onder het genot van een 
hapje en een drankje het één en ander 
uitgelegd krijgen. De belofte die Stef eer-
der heeft gedaan blijkt waarheid. Er wordt 
ons op het hart gedrukt dat het geld dat 
je kunt winnen van Omroep Gelderland 
komt en dat de advertenties rondom de 
tv-uitzending ingevuld mogen worden 
door ondernemers uit het dorp, maar dat 
dit absoluut geen verplichting is. Richard, 
ik en de rest van de teams drinken na af-
loop nog wat en het team van “Zomer in 
Gelderland” zegt al uit te kijken naar de 
uitzending in Zieuwent omdat we schijn-
baar veruit de mooiste locatie hadden 
voor de opnames.

De eerste deadline die we mee krijgen is 
die voor de opnames van het promotie-
filmpje. Vooraf maakt Angelique Krüger 
een serie “op weg naar Zomer in Gelder-
land” waarbij ze langs elke plaats gaan 
om het dorp voor te stellen. Hiervoor 
moeten we een aantal hoogtepunten van 
Zieuwent aanleveren. Tevens moet je iets 
actiefs doen dat typisch Zieuwents is. 
En wat ga je dan doen? Zieuwent heeft 
een groot verenigingsleven maar welke 
vereniging kies je dan om iets te doen en 
hebben andere dorpen ook geen groot 
verenigingsleven?  Betrokkenheid is ook 
een kernwoord voor Zieuwent maar hoe 
ga je dat omzetten in iets tastbaars dat 
je echt uit kunt voeren? Met meer vragen 
dan antwoorden starten we de vergade-
ring. Uiteindelijk kwamen we tot de con-
clusie dat het een goed idee was om in 
de kerktoren te klimmen. Als je ergens 
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in de Achterhoek over Zieuwent spreekt 
dan is het eerste dat in mensen op komt 
onze buitenproportionele kerk. We be-
sluiten dat het verhaal vooral moet gaan 
over hoe de kerk gebouwd is en hoe de 
Zieuwentse gemeenschap dat voor el-
kaar gekregen heeft. Die gemeenschaps-
zin typeert Zieuwent. Een aantal dagen 
later blijkt dat echter niet te gaan, de bo-
venste treden van de kerk zijn te slecht 
en het is niet verantwoord daar met een 
cameraploeg omhoog te gaan. Achteraf 
gezien lijkt dat een prima keuze te zijn, 
gezien de hoeveelheid aandacht die onze 
kathedraal al kreeg zonder dat we er zelf 
iets aan deden.

Boesken wordt het nieuwe plan. Boes-
ken heeft een rijke Zieuwentse historie en 

is uniek. De redactie van Zomer in Gel-
derland is enthousiast. Alles wordt door 
de teamleden zo geregeld dat Zieuwent 
van verschillende kanten positief be-
licht wordt. Het welkomstpakket dat we 
als eerste geven typeert de gastvrijheid, 
de duofiets die gebruikt wordt zegt wat 
over de goede zorg die we voor elkaar 
hebben, het boesken over de gemeen-
schapszin en PaasPop dat er op zijn tijd 
ook wel wat gevierd mag worden. Op de 
opnamedag liep alles zoals we bedacht 
hadden. Wel spannend wat dan het eind-
resultaat wordt. Ze hebben in totaal 8 uur 
gefilmd en er komen maar 20 minuten op 
televisie. Tijdens het zien van de uitzen-
ding blijkt gelukkig dat ze er een mooi 
verhaal van hebben gemaakt.
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Nu de eerste deadline gehaald was kon-
den we ons als team focussen op de dag 
van de opnames. Maar wat regel je dan 
van tevoren allemaal? ’s Morgens op de 
dag van de uitzending krijg je een op-
dracht en die bestaat uit het bouwen van 
een decor. Maar van tevoren weet je niet 
wat je moet maken, laat staan wat je er 
allemaal voor nodig hebt. We besluiten bij 
Sponsorbundeling Zieuwent een geldbe-
drag aan te vragen. Stel dat we materiaal 
moeten kopen dan hebben we daar een 
budget voor zodat niet alles van een paar 
ondernemers afhangt. 

Iedereen draagt evenveel bij is het idee.  
Het mooiste zou het natuurlijk zijn als we 
zo weinig mogelijk van dat budget ge-
bruiken. Gelukkig wordt via via, zelfs tij-
dens het toiletbezoek bij de Mariënveldse 
Combinerace van allerlei materialen aan-
geboden. 

Naast materiaal zijn er natuurlijk vele han-
den nodig. Het liefst handige handen. De 
week voor de opnamedag hebben we 
naast het team maar liefst 45 mensen die 
mee willen helpen. Van timmermannen tot 
naaisters, iedereen staat stand-by!
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Op de dag zelf gaat ‘s morgens om 7 uur 
de wekker. Snel uit bed en naar mijn ou-
ders. Daar staat een aanhangwagen vol 
met gereedschap en andere handige za-
ken. De avond ervoor heb ik een rondje 
door de schuur gemaakt en alles wat maar 

enigszins van pas zou kunnen komen in 
de aanhangwagen gelegd. Met deze aan-
hangwagen rijd ik om 08:00 uur het kerk-
plein op. Laat de dag maar starten!

Stefan
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In de aanloop naar deze dag was er hier 
en daar toch wel wat scepsis onder de 
Zieuwentse bevolking. “Gedoe’ en ‘jam-
mer van de tijd’ en ‘daar vind je nooit 
genoeg vrijwilligers voor’ waren teksten 
die me ter ore kwamen. En ik geef toe, 
zelf had ik er ook niet veel mee. Ik kijk al 
niet veel TV, laat staan dat ik omroep Gel-
derland weet te vinden. Het bewuste pro-
gramma had ik dan ook nog nooit gezien. 
Toch wist de omroep een groepje Zieu-
wentenaren enthousiast te krijgen, onder 
aanvoering van mede Piot redactielid 
Stefan, en werd Zieuwent ingeschreven 
voor de strijd om de titel: Mooiste plaats 
van Gelderland. 

In de aanloop naar de grote dag werden 
we op verschillende momenten via social 
media geprikkeld om toch maar alvast op 
Zieuwent te stemmen. Vooral op de Ve-
loce app was het elke zondag raak: “Ver-
geet niet op Zieuwent te stemmen!” Tot 
vervelens toe. Ook mochten veel vereni-
gingen zich verheugen in uitnodigingen 
om toch maar vooral met zoveel mogelijk 
leden op de bewuste dag op te komen 
draven. Immers, hoe meer mensen op het 
plein, hoe meer punten voor Zieuwent. Ik 
weet niet hoe het bij andere verenigingen 
was, maar bij RKZVC was er, ondanks 
herhaalde oproepen, niet veel animo 
voor. Ten einde raad besloot het bestuur 
dan maar O13 aan te wijzen om acte de 
préséance te geven. RKZVC dat op een 
promotie dag voor Zieuwent ontbreekt 
kan natuurlijk ook niet.

‘Johnny, wil jij donderdagmiddag om 
13:30 op het kerkplein komen voor een 
interview, samen met Laurens Knippen-
borg over RKZVC?”. Ik stapte net van de 
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MTB af of Paulien Krabbenborg, lid van 
Team Zieuwent, klampt me bij Inge op het 
terras aan. “Overdag hebben ze een ra-
dioprogramma en dan willen ze af en toe 
wat interviews uitzenden. En nu leek het 
ons leuk dat jij en Laurens vertellen over 
het grote succes van RKZVC.”. Hmmm, 
wij zijn dan alweer aan het werk, maar ik 
had voor Piot al beloofd een sfeerverslag 
van de dag te maken, dus ik moet er toch 
al heen. Vooruit dan maar. Extra promotie 
voor RKZVC is nooit verkeerd.

En dus fiets ik donderdagmiddag rich-
ting kerkplein. Het is er een drukte van 
belang. Er wordt gezaagd, getimmerd, 
geschroefd en geknoopt. Team Zieuwent 
heeft die morgen als opdracht gekregen 
om de Zieuwentse kerk, alsmede een 
paaspoptent en een paasvuur te bouwen. 
Want, volgens de opdracht is het ‘eerste 

paasdag’ vandaag en wordt vanavond 
het vuur vanuit de kerk naar buiten ge-
bracht en wordt het paasvuur bij de paas-
poptent aangestoken. Er zullen paaseie-
ren en fakkels in het publiek te zien zijn. 
Met deze opdracht is team Zieuwent druk 
aan de gang als ik het plein op fiets. Ik 
ben nog wat vroeg voor het interview, 
zie Laurens ook nog nergens, dus maar 
even op het terras een kopje koffie doen. 
Op zoek naar de bediening blijkt dat het 
ook in de grote zaal van ’t Witte Paard 
een drukte van belang is. Er wordt flink 
geknipt en geplakt. De eerste fakkels en 
paaseieren staan al klaar. 

Terug buiten gekomen, zie ik Laurens aan 
komen fietsen. We hebben niks voorbe-
reid, want de successtory van RKZVC 
kunnen we wel ongeveer dromen. Dat 



gaat zonder oefenen ook wel lukken. We 
melden ons bij het podium en stellen ons 
aan interviewer ‘René’ voor. Hij stelt snel 
een paar vraagjes, waaruit blijkt dat hij 
niet erg voorbereid is. Ja. RKZVC speelt 
hoofdklasse. Dat weet hij nog net. Het in-
terview zelf stelt dan ook niet zo heel veel 
voor en is om voor we er erg in hebben. 
Toch wat teleurgesteld gaan we terug 

naar het terras, waar we horen dat Bjorn 
Domhof die morgen op de radio een ode 
aan Zieuwent mocht brengen. De inhoud 
van de ode wil ik u niet onthouden:

“Aftrap van de dag “Zomer in Gelder-
land” om 7.15 uur in de ochtend. Uit 
de losse pols en met nuchtere maag, 
binnen een minuutje zendtijd live op 
Radio Gelderland, een korte “ode aan 
Søwent”.

ZOMER IN ZIEUWENT : PART II
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Waar zijn we in Zieuwent trots op? In 
Zieuwent staat natuurlijk de Kathedraal 
van de Achterhoek, van heinde en ver 
een baken aan de horizon. Zowel de he-
ren van voetbalvereniging RKZVC, als 
de dames van handbalvereniging Pacelli 
spelen in de Hoofdklasse. Een ongekend 
en extreem hoog niveau voor ons kleine 
dorpje, met amper 2.000 inwoners! We or-
ganiseren al zo’n 15 jaar activiteiten spe-
ciaal voor jonge kinderen zoals: Vertelfes-
tival, Modderdag en Houtdorp. Volgend 
jaar vindt het festival PaasPop Zieuwent 
alweer voor de 40-ste keer plaats. Het 
paasvuur in Zieuwent wordt ruim 70 jaar 
op traditionele wijze gebouwd, van echte 
handgeknoopte bossen snoeihout; de 
wereldberoemde, zogenaamde boesken. 
En speciaal voor “Zomer in Gelderland” 
hebben we een aantal jaren geleden ons 
nieuwe dorpsplein aangelegd. 

Heeft er iemand in Zieuwent een goed 
idee? Dan steken we met z’n allen de 
handen uit de mouwen. Het miegelt hier 
werkelijk van de ideeën en bijbehorende 
werkgroepjes. Ik heb wel eens horen 
fluisteren, dat men zei, dat in Zieuwent 
de overhemden met opgestroopte mou-
wen in de kledingkast hangen! Tja, soms 
denk ik dat we in het kleine Zieuwent qua 
ijver en doorzettingsvermogen wel wat 
vergelijkbaar zijn met dat dorpje uit As-
terix en Obelix. …we zijn overigens wel 
een stukje minder gewelddadig …. maar 
ook Zieuwent weet vele, op voorhand on-
mogelijk lijkende doelen, te bereiken. En, 
ook wij hebben onze eigen toverdrank. 
Wij nemen dat echter, in tegenstelling 
tot Asterix, vaak pas naderhand, na onze 
heldendaden, in.  Afgeronde projecten en 
successen worden in Zieuwent met alle 
deelnemers en vrijwilligers gevierd en 
beklonken met een goed glas bier en, zo 
u wenst, een everzwijn. Welkom in Zieu-

went, het “Gallië van Gelderland”!”

Aldus Bjorn Domhof. 

Om vijf uur parkeer ik mijn fiets opnieuw 
bij ’t Witte Paard voor de deur. Er wordt 
nog steeds aan het decor gewerkt, maar 
de medewerkers van omroep Gelderland 
beginnen nadrukkelijk op de tijd te wijzen. 
De uitzending, die om kwart over zes be-
gint, moet voorbereid worden. Een spa-
ghetti aan kabels komt uit de regiewagen 
en er lopen een cameraman of 5 met hun 
camera’s rond over de ‘set’, want daarin 
is het plein omgetoverd. Ik besluit maar 
op een van de platte wagens te gaan 
staan voor een goed overzicht. Tijdens 
het programma wordt er een intocht gelo-
pen van diverse Zieuwents verenigingen. 
Ze moeten allemaal binnen anderhalve 
minuut door de toegangspoort. Dit wordt 
geoefend en er blijken dik 3 minuten no-
dig te zijn. Stefans gebed om er dan maar 
iets langer over te doen wordt niet ver-
hoord. TV is een snel medium. Het moet 
echt sneller. Er worden wat mensen uit de 
stoet gehaald, meer mensen naast elkaar 
en sneller wandelen zorgt ervoor dat de 
tijd na de 3e keer oefenen wordt gehaald. 
Inmiddels begint het plein redelijk vol te 
stromen. Uit alle windrichtingen komen 
mensen aangewandeld. Belangrijk, want 
het aantal toeschouwers is van belang 
voor de einduitslag. Kan Zieuwent Beem-
te Broekland van de eerste plek stoten?

Om zes uur wordt het publiek geteld. Er 
gaat een juffrouw op een trap staan, en 
die telt. Ik vroeg me al af hoe dat zou 
gaan, met een foto van het publiek en dan 
software met gezichtsherkenning of zo 
iets. Maar nee. Gewoon ouderwets, met 
het vingertje. De juf heeft er een kwartier 
voor nodig, voordat iedereen is geteld.  

 



Er blijken 1384 mensen te zijn, en daarmee 
heeft Zieuwent de grootste opkomst van 
publiek. Dat begint goed. De scepsis die 
binnen de Zieuwentse bevolking leefde 
heeft op tijd plaats gemaakt voor nieuws-
gierigheid. Het plein is afgeladen vol.

Dan begint de uitzending. Angelique Krü-
ger wordt aangekondigd door de voice 
over, die weet te melden dat ze in Zieu-
went een huis aan het zoeken is. Het blijkt 
nog waar ook. Ze is wezen kijken naar het 
huis van Kemkens, naast de ijsbaan, we-
ten omstanders me te melden. De uitzen-
ding loopt als een speer. Dit is de 14e van 
15 afleveringen, Angelique rent en vliegt 
met het haar bekende enthousiasme 
naar alle hoeken van de set om de items 
te presenteren. Twee man van het team 
Zieuwent worden weggestuurd om een 
opdracht uit te voeren, de intocht gaat 
binnen de tijd, het toneelstukje dat men 
op moest voeren, het aansteken van het 

paasvuur, alles gaat van een leien dakje, 
inclusief de rookmachine, die tijdens het 
oefenen een paar keer haperde. 

Dan volgt een serieus moment in het pro-
gramma.Cas Maarse wordt geïnterviewd 
over zijn ziekte. Cas legt uit wat de ziekte 
van Lyme met hem doet, hoe hij er tegen 
heeft gevochten en nog steeds vecht, en 
hoe hij zijn toekomst ziet. In stilte luis-
tert het publiek naar zijn trieste verhaal. 
Gelukkig krijgt het item voldoende aan-
dacht. Cas kan zijn verhaal in alle rust en 
volledig doen. Angelique kapt het niet af, 
laat hem uitgebreid aan het woord. De 
overgang naar het volgende item is een 
ongemakkelijke.
Het eindspel volgt. Daniel moet op een 
springkussen punten scoren, maar zit 
met een touw aan een tegenstander uit 
Varssel vast, die in tegengestelde rich-
ting hetzelfde probeert. De eerste keer 
wint Varssel. De tweede keer vliegen 
beide deelnemers dusdanig hard uit de 
startblokken, dat het touw breekt. Het 

ZOMER IN ZIEUWENT : PART II
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item komt aan een voortijdig einde. De 
jury besluit dat het onbeslist is, en beide 
teams krijgen evenveel punten. Inmiddels 
zijn de weggestuurde teamleden ook te-
rug, gehuld in clubtenue van RKZVC en 
met verslaggever van de omroep in een 
bubbelbal, zoals de opdracht luidde. De 
eindstand kan worden opgemaakt. ‘We’ 
blijken een score van 4354 punten te heb-
ben behaald, goed voor een 5e plek, een 
kleine 1000 punten achter de trotse kop-
loper. Iedereen wordt bedankt, en voor 
we het weten, is het allemaal alweer over. 

Na afloop, op het terras van ’t Witte 
Paard, begint het competitieve deel van 
Zieuwent meteen naar oorzaken te zoe-
ken. Hoe werkt die puntentelling eigen-
lijk? Hoe kan het dat we de meeste toe-
schouwers hadden, de langste intocht, 
het mooiste decor, gewoon de beste uit-
zending, en toch niet eerste zijn gewor-
den? Het tekent Zieuwent. Altijd de beste 
willen zijn. Er zal wel niet genoeg gestemd 

zijn op Zieuwent in de aanloop, is de con-
clusie. Men gaat met de pet rond op het 
terras, om zo toch nog de 1000,- bij el-
kaar te krijgen voor het goede doel van 
team Zieuwent, een extra voorziening in 
de speeltuin voor minder valide kinderen. 
Of dat gelukt is hoort u vast binnenkort. 

Thuisgekomen toch Stefan maar even 
een appje sturen. “Goed gedaan”. Het 
lijkt veel tijd en energie te zijn voor maar 
40 minuten TV, maar het was natuurlijk 
mooie promotie voor Zieuwent. En waar 
er in het begin niet al te veel enthousi-
asme was, blijkt toch maar weer dat het 
enthousiasme van enkelen aanstekelijk 
kan werken voor het hele dorp. Zieuwent 
heeft zich voor de 350.000 toeschouwers 
van omroep Gelderland prima verkocht. 
We hebben dan wel niet de titel ‘Mooiste 
plaats van Gelderland’ gewonnen, we zijn 
het natuurlijk gewoon wel.

Johnny
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In deze profielschets maken we nader 
kennis met Elly Olthof. 66 Jaar jong 
en wonende aan de Waareise. Trotse 
moeder van dochter Jill en zoon 
Thijs en oma van 4 kleinkinderen. 
Zij is onlangs na 35 jaar gestopt als 
peuterleidster bij peuterspeelzaal 
“De Woelige Hoek”. Momenteel is 
zij actief als zangeres bij koor “De 
Medeklinkers” en lid van de EHBO.

1. Meest favoriete sport:
  Karate. Ik doe het zelf niet, maar het is 

mentaal goed voor iedereen. Discipline 
en zelfbeheersing. Ik word nog 
actief betrokken bij de club van mijn 
overleden man Hemmy en dat vind ik 
heel fijn.

2. Minst favoriete sport:
 Ik heb weinig met denksporten.

3. Mooiste sportherinnering:
  Het gezellig samen op de bank met 

kinderen en chocomel kijken naar de 
Elfstedentocht van 1986.

4. Favoriete sportman/vrouw:
  Maarten van der Weijden. Grote 

bewondering en respect voor zijn 
prestaties, waaronder het zwemmen 
van de Elfstedentocht.

5. Lekkerste eten:
 Ik vind alles wel lekker.

6. Beste boek/schrijver:
  “Morgen mag ik uit de kast” van 

Othilie Bailly. Een heel indrukwekkend 
waargebeurd verhaal.

7. Mooiste Film:
  “Dances with Wolves” met Kevin 

Costner.

8. Beste Nederlandstalige lied:
 “Zoutelande” van “Blöf”.

9. Mooiste cadeau dat je ooit kreeg:
  Het schilderij van Hemmy dat ik 

gekregen heb van karatevereniging 
“Mu Chin”.

10. Grootse miskoop:
   Ik zou niet weten wat. Ik denk heel 

goed na voordat ik iets groots koop.

PROFIELSCHETS 
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11. Omscholen tot:
   Helemaal niet. Als kind wilde ik al juf 

worden en met kinderen werken.

12. Tent opzetten in:
   Ik hou niet van kamperen. Alleen het 

Gildekamp vond ik wel leuk. 

13. Hekel aan mensen die:
   Heel snel een ongefundeerd oordeel 

hebben. Je moet mensen in hun 
waarde laten.

14. Uit bed te halen voor:
   Laat mij maar lekker liggen.

15. Welke droom is wederkerend:
   Ik droom wel eens, maar niets 

wederkerend.

16.   Wanneer was je voor het laatst 
bang:

   Ongeveer 2 jaar geleden. Ik was 
pas alleen en er was een gigantisch 
noodweer. Ik ben niet gauw bang, 
maar het ging toen wel heel hard.

17.  Wat denk je als je in de spiegel 
kijkt:

   Zou het er nog wel mee door kunnen.  
 ...?

18.  Als je een uur vrije tijd hebt, wat 
doe je dan:

   Als het weer het toelaat, even een 
stukje wandelen of fietsen.

19. Wie zou je nog willen ontmoeten:
  Hemmy.

20.  Wiens Zieuwents huis zou je van 
binnen willen zien en waarom:

   Interesseert mij niet. Als ze zelf daar 
gelukkig zijn, vind ik het prima.

21.  Met welke vrijwilliger zou je wel 
eens een dagje mee willen lopen:

   Organisaties als “Save the Children” 
en “Unicef”. Hulp aan kinderen die 
het moeilijk hebben.

22. Wat zou je geen 2e keer doen:
   Ik zou het niet weten. Ik heb nergens 

spijt van.

23.  Wat staat er bovenaan jouw 
bucketlist:

   Niets bijzonders. Ik hoop nog lang 
gezond te blijven en te genieten 
van mijn pensioen. Samen met de 
kinderen en kleinkinderen genieten 
van de leuke dingen in het leven.

24. Beschrijf jezelf in 5 woorden:
   Sociaal, zorgzaam, oprecht, 

perfectionistisch en positief.

Elly dankjewel voor het openhartige 
gesprek.

Huub Wopereis.

Het emailadres piot@hetnet.nl 
voor het aanleveren van kopie is 
vervallen. 
U dient uw bijdragen in te sturen 
naar het volgende emailadres:  
h.wopereis@chello.nl   
       
De redactie
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Het is weer zover! Opnieuw wordt er in Zieuwent een 
 

GROOTSE 
ROMMELMARKT 

 
georganiseerd door en ten bate van de vereniging 

 

T.O.H.P.          (volleybal) 
 

De rommelmarkt zal gehouden worden op 
 

       Zaterdag 22 Sept      10.00  - 16.00 u 
       Zondag   23 sept 10.00 – 16.00 u 

bij 
 

Het Witte Paard   te   Zieuwent 
 
Dus gooi niets weg, maar bel voor een afhaal afspraak: 
 
Jeannet Stoverinck op 351485 
of op 0655-01 88 56 
Lidwien Papen op 351970 
 
Afhaal data:  
Za 1, 8 en 15 september 
 

Let op: Grote wandmeubels, computers, 
beeldschermen, tv’s, radio’s, video’s, witgoed, 
sanitair en driezits banken worden 
vanwege gebleken 
onverkoopbaarheid NIET meer 
meegenomen!!! 
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ACTIVITEITEN-AGENDA

Voor gedetailleerde informatie: zie www.zieuwent.com

Dag Datum Aanvang Activiteit
3 t/m 8 september Zieuwent Open Tennistoernooi.

Za. 8 sep. ---------- Buurtvereniging ’t Hoenderboom : Jeugdmiddag.

Zo. 9 sep. 14.00 uur RKZVC 1 – Hollandia 1 (Speelronde 2).

Vr. 14 sep. 19.30 uur Buurtvereniging “’t Hoederboom” en “Sprenkelderhoek” :  

   Kruisjassen : HWP.

Zo. 16 sep. 14.00 uur RKZVC 1 – Alcides 1 (Speelronde 3).

Do. 20 sep. 20.00 uur PIOT : Kopie inleveren.

22 en 23 september TOHP : Rommelmarkt.

Zo. 23 sep. 14.00 uur Silvolde 1 – RKZVC 1 (Speelronde 4).

Zo. 30 sep. 14.00 uur RKZVC 1 – DEM 1 (Speelronde 5).

Ma. 1 okt. 20.00 uur Stichting Paasvuur : Kruisjassen : HWP

Zo. 7 okt. 14.00 uur Feestcommissie : Autosterrit.

Zo. 7 okt. 14.00 uur v.v. Hoogland 1 – RKZVC 1 (Speelronde 6).

Ma. 8 okt. 20.00 uur RKZVC : Kruisjassen : Kantine.

26 en 27 oktober  Stichting Fratsen : Houtdorp.

Za. 24 nov. 10.30 uur Intocht Sinterklaas.

VAN DE REDACTIE.
Helaas heeft Johan Stortelder besloten om te stoppen als columnist. Een beslis-
sing die wij ten zeerste betreuren, maar uiteraard ook accepteren en begrijpen. 
Volgens eigen zeggen “wordt het een herhaling van zetten en kost het iedere 
keer erg veel moeite om een geschikt onderwerp te vinden en dat komt de kwali-
teit niet ten goede”.

Bij deze willen we Johan hartelijk bedanken voor al zijn kwalitatief hoogstaande 
en humoristische stukjes. We denken in Jur Eekelder een waardige opvolger te 
hebben gevonden. Zijn eerste bijdrage leest u in deze PIOT.

De redactie. 
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Dat heb ik wel vaker…., ‘ja, hoor, dat wil ik 
wel, doe ik wel, tuurlijk’. En achteraf denk 
ik: waar heb ik nu weer ‘ja’ tegen gezegd…

Zo stond voor ik het wist op een regenach-
tige zondagavond rond etenstijd – ik hoor je 
denken…., dat is dan al even geleden .. -;) 
…  - Renske Hummelink bij ons in de keu-
ken met een grote houten doos van de PIOT, 
een soort uit de kluiten gewassen sigaren-
doos. Nog weinig idee hebbende van wat 
dat inhield of wat ik ermee moest… de doos 
maar even aan de kant gelegd, voordat het 
tot speelobject zou worden gebombardeerd 
door de kinderen en de houten doos de vol-
gende inwoner van Zieuwent niet meer zou 
bereiken… , dat wil ik natuurlijk niet op m’n 
geweten hebben… -;)

Mei en juni waren topmaanden qua agen-
dadrukte, dus begin juli de doos maar eens 
onder het stof vandaan gehaald en beke-
ken. En met stof zit het bij ons in de straat 
wel goed.., helemaal geen gebrek aan. Al is 
het een stuk beter geworden sinds de op-
levering van de vernieuwde Zegendijk… -;)

Wat leuk! Ik mag een stukje schrijven voor 
de PIOT! 
Om heel eerlijk te zijn, de betreffende ru-
briek had ik dus nog nooit gelezen. Ik ben 
meer van het scannen van post en papie-
ren…, hele lappen tekst zijn aan mij niet be-
steed. Ik ben meer van het kort en krachtig. 

Benieuwd of ik een kantje volkrijg dus…

Maar ja, waar ga ik dan over schrijven? 
Renske Hummelink, de vorige schrijfster 
van deze rubriek, had een leuke vraag voor 
me: 
‘Hoe is het om in Zieuwent te wonen met 
een jong gezin terwijl er vaak wordt gezegd 
dat jonge gezinnen zoals jullie in de minder-
heid raken (door de vergrijzing)?’

Nou, ik kan je zeggen: ik vind het fantastisch 
in Zieuwent! Wat een leuk dorp, betrokken 
mensen en actievelingen wonen er in Zieu-
went. Echt, als ik Zieuwent mag vergelijken 
met andere ‘kleine kernen’ in Oost Gelre, en 
dat doe ik vast niet geheel objectief, maar ik 
doe het toch, dan leeft en bruist Zieuwent 
van alle kanten!

Wat bijvoorbeeld te denken van alle voorzie-
ningen in Zieuwent: een fantastisch nieuwe 
Spar, een bakker, een slager, een fietsenma-
ker, een schoenenwinkel, een bloemenzaak, 
een huisarts, kinderopvangvoorzieningen, 
een tankstation, een postkantoor, een 
sportschool, een drukkerij, een kroeg, een 
aantal kapsalons en schoonheidssalons, 
een evenementenorganisatie, en zo vergeet 
ik ongetwijfeld nog een heleboel zaken en 
ondernemers, excuses daarvoor. Dat zijn 
vooral de zaken waar ik veel kom…. -;) Maar 
hoe uniek is dat voor een ‘kleine kern’ als 
Zieuwent?! 
Het is toch fantastisch dat we dat als dorp 
allemaal in stand kunnen houden? Daar ben 
ik echt trots op! En wat te denken van alle 
vrijwilligersinitiatieven als de Kerkepaden, 
de Paasvuurbouwers, het wekelijks koffie-
uurtje in de Waareise, en nog veel meer…! 
Dat kenmerkt denk ik ook wel de mentaliteit 
in Zieuwent; de saamhorigheid en elkaar 
wat gunnen. We hebben zelf een tijdje terug 
bijvoorbeeld een nieuwe bakfiets gekocht. 
We hadden ‘m via Internet kunnen kopen, 

schrijverskist 

GEEF DE KIST DOOR ...     
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kwestie van klik en klaar op een avondje 
op de bank. Ik stap liever bij Paul en Jelle 
naar binnen en bestel ‘m daar. Is toch veel 
mooier?

Sinds kort mag ik deel uitmaken van het be-
stuur van Zieuwents Belang. Het voelt heel 
goed om een steentje bij te mogen dragen 
aan het mooie Zieuwent. Zieuwents Belang 
heeft de afgelopen jaren prachtige initiatie-
ven opgezet en ik kan je zeggen: er zit nog 
heel veel moois in de pijplijn. Mijn eerste pro-
ject was, samen met de werkgroep ‘Wonen’ 
een startersavond bij Bruntjes. Hoe kunnen 
we jongeren in Zieuwent houden en zorgen 
we voor passende woonruimte op een wo-
ningmarkt waar krapte momenteel en ook 
de komende jaren de boventoon voert..? Het 
was een interessante en boeiende avond, 
waar zeker nog een vervolg op komt. Met de 
werkgroep Wonen, een werkgroep gelieerd 
aan Zieuwents Belang, zijn we hier op de 
achtergrond alweer volop mee bezig. 

Wat ik daarnaast ook zie als taak voor ons 
als werkgroep Wonen, is om bewustwor-
ding te creëren onder jongeren en ze aan 
het denken te zetten over de toekomst. Als 
je als jongere wat wilt, zul je toch echt zelf in 
actie moeten komen. En denk na over wát je 
wilt: waar wil je wonen? Hoe zie je dat voor 
je en als je dat wilt over misschien een aan-
tal jaren, wat zou je daar nú dan al in kun-
nen doen? Steek de koppen bij elkaar en 
bespreek dat met elkaar, samen optrekken 
hierin heeft veel voordelen! Kijk verder dan 
alleen het aanbod op Funda! En daarbij: je 
eerste huis is vaak geen eindstation. Zie het 
als een mooi startpunt, van waar uit je later 
verder kunt bouwen, letterlijk en figuurlijk. Ik 
spreek hierbij uit ervaring; samen met San-
der begonnen aan de Dorpsstraat in Zieu-
went, en later een oud huisje gekocht aan 
de Zegendijk, waar we samen iets moois 
gemaakt hebben. Wat ik daarmee wil zeg-

gen: probeer niet het ideaalbeeld voor ogen 
te hebben, maar focus je meer op de weg 
daar naar toe en stippel je eigen pad uit!

Om op de vraag van Renske terug te komen: 
jonge gezinnen raken in de minderheid, en 
dat zie je ook wel terug in de geboortecijfers 
van Oost Gelre, zo ook in Zieuwent, maar 
het biedt ook kansen. Kansen om krach-
ten te bundelen en in gezamenlijkheid op 
te trekken om toch de gewenste kwaliteit 
te kunnen blijven leveren en bieden. In mijn 
ogen ontkomen we daar niet aan. Het kost 
misschien even tijd om daaraan te wennen, 
maar ik ben ervan overtuigd dat je samen 
meer bereikt dan alleen op heel veel vlak-
ken, denk bv. aan sport, onderwijs of cul-
tuur. Het gaat uiteindelijk om de kwaliteit die 
geboden wordt en die kun je in mijn ogen 
niet altijd zelf in de benen houden, moet je 
ook niet willen.

Hoe mooi is het dat bijvoorbeeld op het Ver-
telfestival of meer recent de Modderdag van 
Fratsen ook kinderen van naburige dorpen 
komen spelen..? Kinderen doen daar niet zo 
moeilijk over, die kijken een keer en denken 
misschien: ‘hmm, jou heb ik volgens mij nog 
nooit gezien.’ Vervolgens stappen ze vanuit 
hun pure interesse op iemand af en spelen 
mooi met elkaar. Heerlijk, daar hou ik wel 
van en daar kunnen we als volwassenen 
vaak nog veel van leren!

Tot slot wens ik iedereen een fijne, zonnige 
zomervakantie. Lekker genieten van even 
nix en tijd voor jezelf en/of met je gezin. Fijn 
de accu opladen en na de zomer weer met 
volle kracht vooruit!

Is het toch nog gelukt om een kantje vol te 
krijgen… Ik geef de kist met een mooie 
vraag door aan een dorpsgenoot!

Eva te Poele.
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Het is toch best spannend om zo voor 
het eerst een column te schrijven. Het is 
op dit moment zondagochtend 9 uur en 
probeer mijn debuut zo goed mogelijk op 
papier te krijgen. 

Het probleem is dat dit nog niet helemaal 
lukt zoals ik me voorgesteld had.  Al en-
kele dagen ben ik aan het filosoferen over 
het onderwerp van dit eerst geschrift. 
Waar moet een column (in de PIOT) aan 
voldoen? Het leek me veilig om voor de 
zekerheid om even wat voorgaande edi-
ties van de PIOT er bij te pakken en le-
zen hoe een ander deze taak volbracht 
heeft. Tijdens deze inventarisatie lukt het 
me niet om erg scherp te blijven. Na het 
ruige teamfeest met prestatie-elftal RK-
ZVC 4 van de zaterdag hiervoor smacht 
mijn lichaam namelijk op dit moment 
naar grote hoeveelheden water. Niet dat 
ik gisteren geen water heb gehad, maar 
het meeste water was al eens door de 
brouwerij geweest.

Na enkele glazen achterover geslagen 
te hebben kom ik terecht in PIOT num-
mer 445, uitgegeven op woensdag 2 mei 
2018. Met een stiekeme glimlach lees ik 
dat twee naamgenoten van mij zichzelf 
aardig in de kijker hebben gespeeld bij de 
pupillen. Ik scrol verder naar het einde; de 
column van Iris. Weer een halve liter wa-
ter verder lees ik dat Iris de eerste zonne-
stralen van mei 2018 met vol waardering 
beschrijft. Op dat moment nog onwetend 
wat voor een zomer het zal worden.

Eind augustus streek de karavaan van het 
door omroep Gelderland op touw gezette 
“Zomer in Gelderland” neer in Zieuwent.  
Zomer in Gelderland, dat was het zeker 
dit jaar. Waar men in het begin van de 
zomer de hoge temperaturen kon waar-
deren was ik er al wel vrij snel klaar mee. 
Het is belangrijk om met die hete dagen 
je eigen goed nat te houden. Helaas was 
Moeder Natuur hier niet op ingesteld. 
De aanhoudende droogte zorgde onder 
andere voor een lage waterstand, hinder 
voor scheepvaart, verzilting van zoetwa-
ter en een slechtere waterkwaliteit. Bijna 
iedere avond was er bij EenVandaag een 
artikel met een boer die tussen zijn uit-
gedroogde gewassen stond. In mijn om-
geving hoorde ik steeds weer het jaartal 
1976, een kurkdroog jaar. Helaas wordt 
1976 in een hete strijd overtroefd door 
2018.

Menigeen is blij dat Nederland weer eens 
een warme zomer heeft gehad, al blijf ik 
met een naar onderbuikgevoel rondlo-
pen. Het woord klimaatverandering hoor 
je tegenwoordig vaak, al zijn er weinig 
die er naar mijn idee ook echt mee zitten. 
Hoe het de komende jaren zal gaan kan 
ik niet voorspellen, maar de geleerden 
vertellen wel dat deze zomers vaker zul-
len voorkomen. Zomers waarin het gras 
bij de buren altijd bruiner is, natuurbran-
den die hele oppervlaktes vernietigen en 
boeren die een vaste rubriek krijgen bij 
EenVandaag.

Deze warme tijd heeft natuurlijk ook zo 
zijn voordelen; het is altijd dorstig weer. 
Met de gevolgen van dien.

Jur.

De co lumn
NADORST.


